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κλησίου τής Παναγίας πρός οίκοδόμησιν νέου 
μείζονος. ’Από έκεΐ ό έκτακτος έπιμελητής των 
αρχαιοτήτων τής Χίου καθηγητής κ. Άντ. Στε
φάνου προσεκόμισε τό περί τό γόνυ τμήμα άρχαϊ- 
κοϋ κούρου ( Π ί ν. 320 γ· μεγ. μήκος 0.20 μ. ), 
πρός τό όποιον συνδέεται όχι μόνον ή κνήμη, ή 
μνημονευομένη ύπό τοϋ Εύαγγελίδου έ.ά. 46 καί 
είκονιζομένη ένταϋθα (Π ί ν. 320 δ ), αλλά καί 
τό τμήμα τοϋ κορμοΰ τό δημοσιευθέν υπό Ν. 
Κοντολέοντος έν Α.Ε. 1939- 1941, Χρονικά 
σ. 26, τό όποιον κατά προφορικήν τοϋ Ιδιου πλη
ροφορίαν πρέπει νά θεωρηθή βέβαιον ότι έκ Να- 
γοϋ έπίσης προέρχεται.

Έτι βορειοδυτικώτερον, είς τό μικρόν καί 
άπομονωμένον χωρίον Σπαρτοϋντα καί 
άκριβώς είς τήν είσοδον τοϋ χωρίου, έναντι τής 
έκκλησίας, άνευρέθη ύπό των χωρικών κατά τήν 
διάνοιξιν τής όδοϋ τάφος κεραμοσκεπής περιέχων 
ζεϋγος χρυσών ένωτίων καί δακτύλιον χρυσοΰν μέ 
λίθον ( ρουμπίνι) φέροντα εγγλυφον παράστασιν 
όρθής άνδρικής μορφής (’Απόλλωνος ) μέ λύραν·

Λείψανα άρχαίων κτισμάτων άνεφάνησαν 
έπίσης είς τήν όλίγον πρός Β άπέχουσαν θέσιν 
Β α μ β α κ ι ά, έντός τοϋ κτήματος τοϋ Φρ. Νε- 
ρατζή.

Πρέπει, τέλος, νά σημειωθούν αί στερεωτικοί 
έργασίαι, at γενόμεναι τόσον είς τήν Ν έ α ν 
Μονήν, ιδίως είς τά μωσαϊκά τοϋ νάρθηκος, 
όσον καί είς τήν Παναγίαν τήν Κρή- 
ν α ν, κυρίως πρός στεγανοποίησιν τών τοίχων 
τής έκκλησίας.

ΣΕΡ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

*

LEMNOS

II 20 Aprile 1961, per interessamento della 
Scuola e col fervido incoraggiamento e il co- 
stante aiuto della Dir. Generate alle Antichita 
di Grecia, si inaugurava solennemente a Myrina 
il Museo di Lemno, la cui sistemazione e il 
cui ordinamento erano stati curati da una mis- 
sione capeggiata dal Prof. Luigi Bernabo Brea, 
Soprintendente alle Antichita della Sicilia 
Orientale ( T a v. 322 a, b ). Alla cerimonia par- 
tecipavano, oltre al Dir. della Scuola e al Prof. 
Bernabo Brea, il Ministro alia Presidenza del 
Governo Ellenico, l’Ambasciatore d’ltalia ad 
Atene, i Direttori Generali alle Antichita 
e Belle Arti e quelli alle Relazioni Cultural! 
di Grecia e d’ltalia, nonche le Autorita religiose 
e civili dell’isola.

DORO LEVI

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΜΥΚΟΝΟΣ

Τό Μουσεΐον τής Μυκόνου φθίνοντος τοϋ 
έτους έπλουτίσθη δι’ ένός άπροσδοκήτου διά 
τήν νήσον ευρήματος. Κατά τήν άνόρυξιν φρέα- 
τος έντός τής πόλεως άνευρέθη μέγας άμφορεύς 
μετ’ άναγλύφων παραστάσεων τοϋ 7ου αίώ- 
νος (Π ί ν. 323). Είς τόν λαιμόν είκονίζεται 
δούρειος ίππος, πρός τόν όποιον άναβαίνουν 
πάνοπλοι ot ’Αχαιοί ήρωες, ένώ άλλοι έχουν ήδη 
είσέλθει έντός τής κοιλίας καί μέ άρχαϊκήν ένάρ- 
γειαν παρίστανται νά προβάλλουν τάς κεφαλάς 
των έντός τετραγώνων άνοιγμάτων1. ’Επί τοϋ 
ώμου καί τής κοιλίας τοϋ άμφορέως ύπάρχουν 
τρεις ζώναι χωριζόμεναι είς μετόπας διά νόθων 
σπειρών. Είς τάς μετόπας τής πρώτης ζώνης παρί- 
σταται πολεμιστής κρατών άσπίδα, δόρυ, ένίοτε 
καί ξίφος καί έπιτιθέμενος έναντίον γυναικός, 
ήτις προτείνει τάς χεΐρας είς στάσιν ίκεσίας. Είς 
τάς άλλας δύο ζώνας έπαναλαμβάνεται είς ποι
κιλίαν έπίσης παραλλαγών ή ίδια σκηνή : πωγω- 
νοφόρος ή άγένειος άνήρ κρατών ξίφος έπιτί- 
θεται κατά γυναικός ή παιδιού, τό όποϊον παρευ- 
ρίσκεται είς τάς περισσοτέρας τών μετοπών. Τήν 
σειράν άνω μέν δεξιά κλείει μετόπη φέρουσα πα- 
ράστασιν ξιφουλκοΰντος άνδρός, κάτω δέ άριστε- 
ρά άντιστοιχεϊ μετόπη εχουσα μίαν πάλιν μορφήν, 
γυναίκα, ήτις φέρει τάς χείρας έπί τοϋ στήθους.

Τό θέμα τοϋ Δουρείου Ίππου δέν είναι άγνω
στον είς τήν κυκλαδικήν τέχνην τοϋ 7ου αίώνος, 
άπαντά καί είς θραϋσμα παρομοίου άγγείου έκ 
Τήνου (ΠΑΕ 1949, 131 είκ. 15). Ό κύκλος τών 
παραστάσεων τής άγριας σφαγής γυναικών ή 
παιδιών έκ πρώτης δψεως φαίνεται νά σχετίζεται 
πρός τήν παράστασιν τοϋ λαιμοϋ καί νά άναφέ- 
ρεται είς τήν άλωσιν τής Τροίας. Άλλ’ ή έρμη- 
νεία αυτή παρουσιάζει δυσκολίας. Οί έπιτιθέμενοι 
άνδρες δέν φέρουν πανοπλίαν, δέν είκονίζονται 
οί άμυνόμενοι Τρώες2 καί λείπουν αί χαρακτηρι
στικά! διά τήν άλωσιν τής Τροίας σκηναί, όπως 
ό φόνος τοϋ Πριάμου καί τοϋ Άστυάνακτος ή τό

1. Βλ. R. Hampe, FrUhe griechische Sagenbil- 
der, 51.

2. Έν τούτοις ή άντίστασις καί ό φόνος τών Τρώων 
άποτελεϊ §ν τών κυρίων στοιχείων τής έπικής παραδόσεως 
καί άπαντφ είς τήν εικονογραφίαν τής άλώσεως τής Τροίας. 
Συμφώνως πρός τήν Μικράν Ίλιάδα ό Παυσανίας 
( X 25,2 ) άναφέρει τήν μάχην, fjv έν τη νυκτί έμαχέοαντο οΐ 
Τρώες. Άντιθέτως σφαγή τών γυναικών δέν φαντάζονται 
δσοι όμιλοΟν περί τής άλώσεως, βλ. π.χ. ΑΙσχ. Άγ. 
326 - 8 :

01 μέν γάρ άμφί σώμασι πεπτωκότες άνδρών κασιμνήτ<ον τβ 
καί φντάλμιοι παίδων γέροντες.
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έπεισόδιον τής Κασσάνδρας. Δεν άποκλείεται αί 
παραστάσεις αύται νά μή είχον διαμορφωθή τήν 
έποχήν τοΟ άμφορέως—τά γνωστά παραδείγματα 
άφήνουν περιθώρια άμφιβολίας8—άλλ’ έν τοιαύτη 
περιπτώσει λείπει ή δυνατότης τού συγκεκριμένου 
μυθολογικού προσδιορισμοί). Συχνά μυθολογική 
σημασία προσδίδεται είς σκηνάς, αϊτινες άρχικώς 
άνεφέροντο είς τήν καθημερινήν ζωήν, π.χ. άπα- 
γωγή γυναικός διαμορφώνεται είς έπιστροφήν 
τής Ελένης 3 4, καί τά δρια κατά τά πρώτα στάδια 
τής έξελίξεως παραμένουν συγκεχυμένα. Οΰτω 
είς δύο μετόπας τού άμφορέως είκονίζεται άνήρ 
νά έκσφενδονίζη παΐδα, τόν όποιον κρατεί άπό 
τών ποδών, καί αί παραστάσεις αύται ύπήρξαν 
τά πρότυπα, άπό τών όποιων άφωρμήθη ή σκηνή 
τοΟ φόνου τού Άστυάνακτος. Ό κύκλος λοιπόν 
τών παραστάσεων τοΟ άμφορέως έν τώ συνόλφ 
του εύρίσκεται άκόμη είς τό στάδιον τής γενι- 
κότητος, χωρίς ίσως είδικωτέραν συσχέτισιν 
πρός τήν άλωσιν τής Τροίας. ’Αλλά τό περιεχό- 
μενόν των ύπερβαίνει τά μέτρα τής καθημερινής 
ζωής καί αίσθητοποιεΐ τάς δυνάμεις τού όλέθρου, 
είς τάς όποίας ύπόκεινται τά άνθρώπινα πεπρω
μένα. Ή παρουσία καί ό φόνος τών παιδίων το
νίζει άκριβώς αύτήν τήν διάστασιν:

μήτ1 οδν νεαρών τιν’ νπερτελέσαι 
γάγγαμον &της παναλώτου

Μετά τοΟ άμφορέως εόρέθη καί είς κρατήρ 
φέρων γεωμετρικήν διακόσμησιν : είς τήν ζώ
νην τών λαβών, ήτις χωρίζεται είς μετόπας διά 
πυκνών καθέτων γραμμών, ύπάρχουν όμόκεντροι 
κύκλοι, ύποκάτω λεπταί όριζόντιαι ταινίαι, τό 
ύπόλοιπον σώμα καλύπτεται ύπό γανώματος (ύψος
0.33, διάμετρος 0.44 μ.). Ό κρατήρ άνήκει είς τήν 
κατηγορίαν τών «εύβοϊκών» άγγείων τής Θήρας' 
τό σχήμα είναι δμοιον πρός τό τού κρατήρος 
AM 1903 Beil 31,6. Διά τήν διακόσμησιν βλ· 
Ιδίως τόν άμφορέα Thera II 199, είκ. 396.

Ό άμφορεύς είχε χρησιμοποιηθή διά ταφήν 
καί περιείχεν όστά. Δυστυχώς ή άνέγερσις οί- 
κοδομής είς τόν τόπον τής εδρέσεως δέν έπέ- 
τρεψε τήν άμεσον άνασκαφικήν έρευναν.

ΤΗΝΟΣ

Παρά τό χωρίον Τ ρ ι π ό τ α μ ο ς, είς τόν αύλό- 
γυρον τής έκκλησίας τών Είσοδίων τής Θεοτόκου, 
εύρέθη έντετειχισμένον έπιτύμβιον άνάγλυφον τού

3. Φόνος τοϋ Άστυάνακτος είς ύστερογεωμετρικόν δ- 
στρακον έκ τής ’Αγοράς, Ε. Brann, Antike Kunst, 1959, 
35 κέ., τοϋ Πριάμου είς Βοιωτικόν πίθον έν Βοστώνη, R* 
Hampe 6.ά. 82 κέ.

4. Ε. Kunze, Archaische Schildbander 166.

τρίτου τετάρτου τού 5ου αίώνος. Παρίσταται 
άνδρική μορφή κατ’ ένώπιον έχουσα άνετον τό 
δεξιόν σκέλος καί φέρουσα ίμάτιον, τό όποίον 
άφήνει γυμνόν τό άνω μέρος τού κορμού. Ή 
άριστερά χείρ καλύπτεται ύπό τού ίματίου καί 
κάμπτεται όπισθεν τού κορμού. ’Επί τού άριστε- 
ροΰ μηρού σφζεται ή άνυψωμένη χείρ παιδικής 
μορφής, ήτις ίστατο είς τό άριστερόν τμήμα 
τού άναγλύφου. Τής άνδρικής μορφής έλλείπει 
ή κεφαλή, τό δεξιόν τμήμα τού στήθους καί οί 
πόδες άπό τού κάτω μέρους τών μηρών. Σφζόμε- 
νον ύψος 0.85, πλάτος 0.49 μ. Ή στήλη αύτη 
πρέπει νά προέρχεται άπό τό άνασκαφέν είς 
θέσιν Βαρδαλάκος κλασσικών χρόνων νε- 
κροταφείον, ένθα έχουν εύρεθή καί δύο άλλαι 
έπιτύβιοι στήλαι τού 5ου αίώνος 5.

Είς τό Μουσεΐον έπίσης είσήχθησαν :
1. Τό κάτω τμήμα μεγάλης έπιτυμβίου στή

λης έλληνιστικών χρόνων. ’Εκ τής λίαν έκτύπου 
παραστάσεως σφζονται οί πόδες άνδρικής μορ
φής κατ’ ένώπιον καί δεξιά παιδικής μορφής κατά 
τρία τέταρτα' άριστερά έπί τού έδάφους κράνος. 
Οί πόδες τής παιδικής μορφής άποκεκρουμένοι 
άπό τού μέσου τής κνήμης. Πλάτος 1.03, ύψος 
σφζόμενον 0.79 μ.

2. ’Επιτύμβιος στήλη φέρουσα τήν έπιγραφήν.

ΕΥ ΔΩ 
ΡΟΣ 
ΑΙΓΙΝ 
ΗΤΗΣ

Ύψος 0.34, πλάτος 0.25 μ., γράμματα τού 4ου 
αίώνος.

ΘΗΡΑ

Αί έργασίαι διαπλατύνσεως τής άμαξιτοΰ όδοΰ 
άπό τά Φηρά πρός τά έρείπια τής άρχαίας Θήρας 
έδωσαν άφορμήν νά άρχίση ή άνασκαφή τού άρ- 
χαϊκού καί κλασσικού νεκροταφείου είς τήν ΒΑ 
κλιτύν τής Σ ε λ λ ά δ α ς, όπως όνομάζεται ύπό 
τών έντοπίων ό αύχήν, ό συνδέων τήν ράχιν τού 
Μέσα Βουνού πρός τήν άπόκρημνον καί έπιβλη- 
τικήν κορυφογραμμήν τού Προφήτου Ήλία. 
Ή ΰπαρξις άρχαίου νεκροταφείου είς τήν περιο
χήν ταύτην είχεν διαγνωσθή κατά τάς παλαιάς 
άνασκαφάς 6 - έδώ φαίνεται ότι εύρέθη ή στήλη 
τού Ρηξάνορος - καί είς τό Μουσεΐον Θήρας 
είχον κατά καιρούς μεταφερθή διάφορα εύρήματα, 
προερχόμενα άπό τυχαίως άποκαλυπτομένους 
τάφους. Μεταξύ τούτων συγκαταλέγεται καί έν 
λαμπρόν έργον τής κυκλαδικής τέχνης τού 7ου

5. Ν. Κοντολέων ΠΑΕ 1955, 261 κέ.
6. Ε. Pfuhl AM 1903, %.
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αίώνος, ό άμφορεϋς μετ’ αναγλύφων παραστά
σεων (AM 1958 Beil. 101 - 06), όσης εύρέθη πρό 
τινων έτών κατά τήν πρώτην διάνοιξιν τής όδού 
παρά τοΟ τότε έφορου άρχαιοτήτων κ. Ν. Κοντο- 
λέοντος. Κατά τάς άρχάς τού 1961 ό μηχανικός 
έκσκαφεύς προσέκρουσεν εις μικρόν θολοει
δές κτίσμα περιέχον ώραϊα μελανόμορφα αγγεία, 
τά όποια ευτυχώς διεσώθησαν άθικτα. Κατόπιν 
τούτου ή έναρξις τής άνασκαφής δέν έπρεπε νά 
άναβληθή περισσότερον.

Ή πρός τούτο άναγκαία δαπάνη έχορηγήθη 
παρά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί τού 
'Υπουργείου Προεδρίας καί ή άνασκαφή ένηρ- 
γήθη έπί δύο μήνας τό φθινόπωρον τή βοηθείρ 
τών αρχαιολόγων δδ. Ά. Λεμπέση καί Α. Χρι- 
στοδουλοπούλου. Πλήν μικρών δοκιμών είς τό 
ϋψηλότερον μέρος τής κλιτύος άνεσκάφη κυρίως 
μία στενή ζώνη κατά μήκος τής δευτέρας καί 
τρίτης πρός τό τέρμα στροφής τής άμαξιτοΰ, ήτις 
είς τήν πρώτην περίπτωσιν μετρεϊ είς πλάτος 8 
καί τήν δευτέραν 4.50 μ. Είς άνασκαφεϊσαν ζώ
νην άπεκαλύφθησαν δύο τμήματα συνολικού μή
κους 60 μ. τής άρχαίας όδοΰ ( Π ί ν. 324 δ ), ή 
όποια άπό τήν πόλιν ώδήγει είς τό έκτεταμένον 
νεκροταφεΐον είς θέσιν Πλαγιάδες, ένφ μία δια- 
κλάδωσις πρέπει νά κατήρχετο πρός τήν πεδιάδα 
καί τόν λιμένα τής Οϊας 7. Ή όδός είναι λιθόστρω
τος καί σφζεται είς πλάτος μέχρι 3,50 μ. Κατά 
τό Ν άκρον τού άποκαλυιρθέντος τμήματος συ
ναντά μεγάλους βράχους, έπί τών οποίων σώ
ζονται τά λαξεύματα τάφων, καί πρέπει νά διέ
γραφε στροφήν ή συνέχεια τού λιθοστρώτου 
δέν άνευρέθη, άλλ’ ή κατεύθυνσις καθορίζεται 
άπό μίαν σειράν τριών τάφων, οί όποίοι άπεκα
λύφθησαν όψηλότερα. Όλον τό μήκος τής έσω- 
τερικής πλευράς τής όδού καταλαμβάνεται άπό 
συνεχομένας ταφικάς κατασκευάς. Είς τήν άνα- 
σκαφεΐσαν ζώνην παρά τήν δευτέραν στροφήν 
αί ταφικαί κατασκευαί συνεχίζονται είς βάθος, 
είς μεγάλην άπόστασιν άπό τής όδού, άλλ’ ό 
προσανατολισμός άλλάσσει καί φαίνεται ότι είχον 
πρόσωπον καί ήσαν προσιταί άπό διακλάδωσιν 
τής κυρίας όδοΰ, ήτις άπεκόπη μέ τάς τελευταίας 
έργασίας ( Π ί ν. 325 α, β ). Όσοι έκ τών τάφων 
έπί τής άρχαίας όδού άνεσκάφησαν, ανάγονται 
είς τόν δον αίώνα καί πιθανώς ή χρονολογία 
αΰτη Ισχύει δι’ όλόκληρον τήν σειράν. Τής ιδίας 
έποχής είναι καί μία συστάς τάφων, ήτις κεϊται 
έσωτερικώτερον, ένφ ή παρά τήν διακλάδωσιν 
μακρά σειρά είναι νεωτέρα, άνήκει είς κλασσικούς, 
άκόμη καί πρωίμους έλληνιστικούς χρόνους.

Οί τάφοι τής άρχαϊκής έποχής ήσαν άπλοι 
λάκκοι, έντός τών όποιων έκαίετο ό νεκρός, καί ή 
ύπέρ τήν έπιφάνειαν τού εδάφους άρχιτεκτο- 
νική διαμόρφωσις συνίσταται είς χαμηλόν κρη
πίδωμα έκ δύο τό πολύ δόμων λαξευτών λίθων. 
Συχνά έπίσης, άλλ’ όχι είς τάφους κειμένους 
έπί τής όδού, ύπήρχε μόνον ώς έπιτύμβιον σήμα 
άπλοΰς κυβόλιθος φέρων άναγεγραμμένον τό 
όνομα τού νεκρού ( Π ί ν. 325 γ). Κατά τήν κλασ
σικήν καί έλληνιστικήν έποχήν ή τέφρα τού 
νεκρού συνελέγετο καί έναπετίθετο έντός Αγγεί
ων ( Π ί ν. 325 δ ), άπαντούν δέ καί ένταφιασμοί 
έντός άκανονίστου σχήματος κιβωτιοσχήμων τά
φων. Τά κρηπιδώματα γίνονται τώρα περισσότε
ρον έπιβλητικά. Σημαντικώτερον είναι έν συγκρό
τημα οικογενειακών τάφων τού όποιου τό κρηπί
δωμα έχει μήκος 3,05 καί ύψος 0,70 μ., κλείεται 
δέ όπισθεν δι’ ήμικυκλικού τοίχου. Είς τήν πρό- 
σοψιν φέρει κατά σειράν πέντε κυβολίθους μέ τά 
όνόματα τών νεκρών, ό είς τών όποιων κοσμείται 
δι’ άναγλύφου παραστάσεως (Π ί ν. 326 α). 
Τρεις άλλοι κυβόλιθοι ίστανται είς τό έσωτερικόν 
τού κρηπιδώματος, ένφ ό πρό αύτού χώρος εί
ναι διηρημένος διά μικρών λίθων είς όρθογώνια 
σχήματα, έντός τών όποιων έχουν στηθή τέσσα- 
ρες άκόμη κυβόλιθοι. Τό ταφικόν τούτο συγκρό
τημα δέν άνεσκάφη, όπως καί άλλα τού τομέως “, 
αλλά κατά πάσαν πιθανότητα πρόκεινται ταφαί 
έντός τεφροδόχων άγγείων. Ή παράστασις τού 
άναγλύφου, τό όποιον φέρει τήν έπιγραφήν ΑΛΕ- 
ΞΙΒΩΛΑ, εύρίσκεται άκόμη είς τήν παράδοσιν 
τού 4ου αίώνος8, άλλά αί ύψηλαί άναλογίαι 
τών μορφών, ή έντονος καί άνήσυχος κίνησις, 
έκ τής όποιας λείπει ή κλασσική ένότης, αί 
απότομοι μεταβάσεις τών γραμμών, αίτινες γε
νικώς τείνουν πρός τήν εύθεϊαν, δεικνύουν νεωτέ- 
ραν έποχήν, τάς πρώτας δεκαετίας τού 3ου αί
ώνος ( Π ί ν. 327 β ).

Ή ποικιλία πάντως τών τύπων τής ταφής ήτο 
μεγαλυτέρα καί ή καΰσις, καί διά τήν άρχαϊκήν 
άκόμη έποχήν, δέν ήτο άποκλειστικός κανών, 
διότι εύρέθη καί είς λαξευτός θάλαμος ένταφια- 
σμοΰ περιέχων άγγεία τού 6ου αίώνος. Ήτο άκα
νονίστου σχήματος καί μικρών διαστάσεων, μή
κους 1,73, πλάτους 0,98 καί ύψους 0,96 μ. Ή είσο
δος έφράσσετο διά τοιχαρίου έξ άργών λίθων καί 
έμπροσθεν ΰπήρχεν είς κυβόλιθος άνευ έπιγρα-

8. Γενικώς είς τόν τομέα τούτον, διά νά μή διαλυθούν 
αί ταφικαί κατασκευαί, χωρίς νά ύπάρχη δυνατότης άμέσου 
άναστηλώσεως, ή άνασκαφή ήτο συντηρητική καί περιωρίσθη 
εις τά μεταξύ κενά.

9. Πρβλ. Η. Diepolder, Die attischen Grabreliefs, 
π ί ν. 47,7. Βλ. Ρ. Wilski, Thera III 205 κ$.
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φής. Πρέπει έπίσης νά ύπήρχον καί πολυτελέ
στερα έπιτάφια μνημεία, καθώς μαρτυρούν τά 
εύρήματα έκ τής έπιχώσεως, κυρίως έν άρχαϊκόν 
άνθέμιον έξ έπιστέψεως έπιτυμβίου στήλης καί 
τμήμα άετούχου αναγλύφου τού τέλους τού 5ου 
αίώνος. ’Από τήν έκ δύο τούλάχιστον μορφών 
αρχικήν σύνθεσιν σφζεται ή κεφαλή γυναικός 
πρός δεξιά· τό όνομα τής νεκράς χαραγμένον έπί 
τής ταινίας είναι ΗΥΨΙΠΥΛΗ ( Π ί ν. 327 α ).

Τά κτερίσματα τών τάφων γενικώς δέν ήσαν 
πλούσια καί περιωρίζοντο συνήθως είς έν ή δύο 
αγγεία κατά τό πλεϊστον άττικής προελεύσεως. Τά 
πλέον άξια λόγου είναι μία σειρά μελανομόρ- 
φων κυλικών, δυστυχώς συχνά έφθαρμένων έκ τής 
πυράς, τύπου Σιάνας καί «μικρών καλλιτεχνών». 
Έκ τών καλύτερον σωζομένων είναι μία κύλιξ 
τού ζωγράφου C, ήτις φέρει παράστασιν έπί 
τής μιάς δψεως, έξ μονομαχούντας πολεμιστάς 
καί έπί τής άλλης, τέσσαρα ζεύγη πυγμάχων 
(ύψος 0,13, διάμετρος 0,255, Π ί ν. 328 β). Εύρέ- 
θησαν έπίσης καί άγγεϊα έγχωρίου κατασκευής, 
ώς τά έκ τού Massenfund τής παλαιάς άνασκαφής 
Thera II 20, είκ. 22, είς τά όποια συνεχίζεται 
ή ύπογεωμετρική διακόσμησις μέχρι τού τέλους 
τού 6ου αίώνος, καί σύγχρονα άρχαϊκά πινάκια, 
άτινα μιμούνται ροδιακά άνατολίζοντα πρότυπα10. 
Τά έρυθρόμορφα άγγεία ήσαν όλίγα, διότι ώς 
κτερίσματα κατά τήν κλασσικήν έποχήν άπετί- 
θεντο συνήθως μελαμβαφείς σκύφοι ή κύλικες 
άνευ κοσμήσεως : μία πελίκη τών μέσων τού 5ου 
αίώνος, ήτις είχε χρησιμοποιηθή ώς τεφροδό
χος, καί τρεϊς γαμικοί λέβητες τού τέλους τού 5ου 
ή άρχών 4ου αίώνος. Είς τήν έπίχωσιν όμως εύρέ- 
θησαν άφθονα όστρακα μεγαλυτέρων καί καλής 
ποιότητος άττικών άγγείων. Μεταξύ τούτων είναι 
άρκετά τεμάχια δύο μελανόμορφων κρατήρων, 
οίτινες φέρουν παραστάσεις πολεμιστών, συγκολ- 
λάται δέ καί άποκαθίσταται σχεδόν όλόκληρος είς 
μελανόμορφος άμφορεύς, δστις έπί τής μιάς δψεως 
φέρει παράστασιν πομπής θεών ( είκονίζονται 
’Απόλλων κιθαρωδός, Ερμής καί δύο θεαί) 
καί έπί τής άλλης σκηνήν άποχαιρετισμού πο
λεμιστών.

Περισσότερα κτερίσματα περιείχεν ό θαλα
μωτός τάφος ( Π ί ν. 326 β, γ ) : είκοσι περίπου 
έγχώρια άγγεϊα μέ άπλήν γραμμικήν διακόσμησιν, 
δύο πινάκια ( Π ί ν. 328 α) καί έξ μεγάλα άττικά 
μελανόμορφα. Δυστυχώς έντός τού τάφου φαί
νεται δτι διέρρεον καί έλίμναζον ΰδατα καί τά 
τελευταία ταΰτα άγγεϊα εύρέθησαν έντελώς ,δια- 
λελυμένα. ’Αλλά τά πλέον σημαντικά εύρήματα

10. Ανάλογα είναι τά τεμάχια Thera II72, είκ. 249 - 50.

έδωκε τό μικρόν θολοειδές κτίσμα, τό τυχαίως 
άποκαλυφθέν κατά τήν διάνοιξιν τής όδοΰ. Τό 
θολοειδές τούτο κτίσμα ήτο έν μέρει λαξευμένον 
έντός τού σκληρού έδάφους καί έν μέρει κτιστόν 
δι’ άργών λίθων καί είχε διάμετρον μέν 0,99, ύψος 
δέ μόλις 0,62 μ. Ή είσοδος έφράσσετο διά δύο 
πλακών καί έξωτερικώς ύπήρχε χαμηλόν κρηπίδω
μα έκ μιας σειράς λαξευτών λίθων. Έντός τού 
θαλάμου εύρέθησαν δύο χαλκοί έπίχρυσοι άρύ- 
βαλλοι καί δέκα άγγεϊα. Έπί τών χειλέων ένός 
άττικοΰ άμφορέως είναι χαραγμένη ή έπιγραφή 
ΣΑΜΑΤΕΟΣΤ1ΜΟΣΤΕΝΕΟΣ■ τό ίδιον δνομα 
άπαντά έγχάρακτον καί είς άλλα άγγεία, ένφ είς 
μελαμβαφής « κορινθιακός » κρατήρ φέρει τήν 
έπιγραφήν ΝΕΚΥΣ καί μία πλημμοχόη ΠΡΛΥ- 
ΚΑΕΟΣΗΕΜΙ. Κατά τάς πληροφορίας τών αύ- 
τοπτών κατά'τήν άνεύρεσιν τών άγγείων, πρός τάς 
όποιας συμφωνεί καί ό ένεργηθείς συμπληρωματι
κός καθαρισμός τού θαλάμου, λείψανα όστών δέν 
εύρέθησαν, άλλ’ ούτε καί έπί τής έπιφανείας τών 
άγγείων πρό τού καθαρισμού διεκρίνοντο ίχνη 
τέφρας. Κατά πάσαν λοιπόν πιθανότητα έντός 
τού θολοειδούς κτίσματος δέν έλαβε χώραν 
πραγματική ταφή. Ή χάραξις τών όνομάτων 
δέν είναι πάντοτε όρθή καί φαίνεται δτι έγινε παρ’ 
ούχί έμπειρου χειρός. Άλλ’ ή χρησιμοποίησις 
τής έπικής λέξεως « νέκυς » δεικνύει δτι είς τήν 
άπόκοσμον μεγαλοπρέπειαν τού περιβάλλοντος 
οί κάτοικοι τής αρχαϊκής Θήρας Λακεδαιμονίων 
ηΟεσι μιχθέντες11 ήσθάνοντο έαυτούς οίκείους 
πρός τόν κόσμον τής ήρωικής παραδόσεως.

Έκ τών άγγείων άξια ιδιαιτέρας μνείας είναι 
τά έξής :

1. Μελανόμορφος άμφορεύς. Έπί τής προσ- 
σθίας δψεως παρίσταται Άθηνά καί Ηρακλής 
έπί τεθρίππου καί όπισθεν, είς δεύτερον έπίπε- 
δον, κιθαρωδός ’Απόλλων καί Άρτεμις. Έπί τής 
όπισθίας δψεως δύο ιππείς κατ’ ένώπιον καί έκα- 
τέρωθεν οπλίτης καί τοξότης. Ύψος 0.44 μ. Κύ
κλος τού Έξηκίου ( Π ί ν. 329 α, β ).

2. Κρατήρ μεθ’ έλικοσχήμων λαβών. Είς τήν 
ζώνην τού λαιμού παρίστανται σκηναί μάχης μέ 
άρματα καί συμμετοχήν τής Άθηνάς, είς τό 
χείλος έσωτερικώς τέσσαρα πλοία. "Υψος 0.39 μ. 
Κύκλος τού Νικοσθένους (Π ί ν. 329 γ ).

3. Ταινιωτή κύλιξ. Έξωτερικώς φέρει παρα
στάσεις : Α ) μάχην μέ άρματα, Β ) μονομαχίαν 
δύο όπλιτών (Άχιλλεύς καί Μέμνων ;) καί έκα- 
τέρωθεν][σκηνάς άναχωρήσεως πολεμιστών. Είς 
τό έσωτερικόν, κατά τό μέσον μέν παρίσταται ό 
Ποσειδών καταβάλλων τόν γίγαντα Πολυβώτην,

11. Πινδ. Πϋθ. Δ’ 258,
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κατά δέ τό χείλος εξ πλοία. Είς τήν κάτω έπι- 
φάνειαν τής βάσεως είκονίζονται δύο Ιππείς 
κατ’ ένώπιον καί μεταξύ αυτών όπλίτης. 'Υψος
0.26, διάμετρος 0.465 μ. (Π ί ν. 330).

ΝΑΞΟΣ

Είς τό Μουσεΐον τής Νάξου είσήχθησαν προ
ερχόμενα άπό τήν ύπαιθρον τής νήσου κατά τό 
διαρρεΟσαν έτος τά κάτωθι γλυπτά :

1. ’Ακέφαλος κορμός κούρου. Σφζεται μέχρι 
τής άρχής τών μηρών, αί χείρες είναι άποκε- 
κρουμέναν ύψος 0.72 μ. Τό άγαλμα είχε παραμεί- 
νει έπϊ μακρόν έκτεθειμένον έπί τής έπκρανείας 
τού έδάφους, ώστε ή πρόσθια δψις έχει ύποστή 
φθοράς έκ λειχήνων. Χρονολογείται είς τό γ' τέ
ταρτον τού 6ου αΐώνος (Π ί ν. 324 γ ).

2. Άδρομερώς εΐργασμένον (μόνον διά τής 
σφύρας) άγαλμα κούρου· έλλείπουν οί άκροι πό- 
δες καί ή δεξιά κνήμη· ύψος σιρζόμενον 1.80 μ. 
’Εάν δύναται νά συμπεράνη τις άπό τόν τριγωνι
κόν σχηματισμόν τού προσώπου άνάγεται είς τόν 
7ον αΙώνα.

3. Μαρμάρινος λέων τού 4ου αΐώνος. ’Ελ
λείπει τό όπίσθιον τμήμα τού σώματος καί οϊ 
πόδες, τό ρύγχος άποκεκρουμένον. Σιρζόμενον 
ύψος 0.58, μήκος 0.76 μ.

Είσήχθησαν, έπίσης, προερχόμενα κυρίως έκ 
κατασχέσεων, δύο περίπου δεκάδες πρωτοκυ
κλαδικών άγγείων, μαρμάρινων ή πήλινων τής 
όμάδος τού Πηλού.

Έν τώ Μουσείιρ έστήθησαν έπϊ βάσεων τά 
γλυπτά καί ήρχισεν ή τακτοποίησις έντός και
νουργών προθηκών τών άγγείων καί άλλων μι
κρών άντικειμένων.

Είς άπόστασιν 500 περίπου μ. πρός Β τής 
πόλεως κατά τήν άνόρυξιν χάνδακος διά τήν 
διέλευσιν υδραγωγού σωλήνος άπεκαλύφθησαν 
τέσσαρες άρχαϊοι τάφοι. Ήσαν άπλοι έπιμήκεις 
λάκκοι έσκαμμένοι έντός τού σαθρού πετρώμα
τος (πάσπαρο), χωρίς τά τοιχώματα νά έχουν 
έπένδυσιν διά πλακών. ’Εντός τούτων ή τής χα
μηλής έπιχώσεως εύρέθησαν περί τά έκατόν άγ- 
γεΐα διαφόρων σχημάτων (σκύφοι, κύαθοι, οί- 
νοχόαι, κρατήρες), όλα σχεδόν κοινής χρήσεως 
καί άνευ γανώματος, πλήν όλίγων μελανόμορφων 
ληκύθων. Κατόπιν τούτου ένηργήθη μικρά δο
κιμαστική έρευνα είς μικράν έκτασιν 3X3 μ. 
Άπεκαλύφθησαν τρεις πίθοι μέ οστά, ών ό είς 
φέρει είς τόν λαιμόν κόσμημα δι’ έντύπων τρι
γώνων, καί τέσσαρες άλλοι τάφοι όμοιοι πρός 
τούς προηγουμένους· μόνον ένός τά τοιχώματα 
έφερον έπένδυσιν διά πλακών. Τά έκ τών τάφων

τούτων κτερίσματα ήσαν πέντε πήλινα ειδώλια 
καί τά έξής μελανόμορφα άγγεία :

1. Λήκυθος. Φέρει παράστασιν Γιγαντομα
χίας· αί μορφαί είναι διατεταγμένοι άνά δύο είς 
τά μεταξόνια στωικού οικοδομήματος δωρικού 
ρυθμού.

2. Πελίκη. Παρίσταται έπί τής μιάς δψεως 
Γοργώ καί έπί τής άλλης Νίκη.

3. Άμφορεύς. Έπί τής μιας δψεως παρίστανται 
τρείς νέοι καί έπί τής άλλης ίππεύς.

Είς τινας περιπτώσεις εύρέθησαν άγγεία, άλλ’ 
άνευ κοσμήσεως, καί έπί τών πλακών, αί όποϊαι 
έκάλυπτον τούς τάφους· τά χώματα τής έπιχώσε
ως ήσαν πλήρη όστράκων μελανομόρφων άγγεί
ων μετά παραστάσεων καλής τέχνης.

Ή ώς άνω περιοχή κεΐται κατά τήν δημοσίαν 
όδόν πρός Έ γ γ α ρ έ ς, πρός τήν όποιαν ώς έκ τής 
έδαφικής διαμορφώσεως συνέπιπτεν άσφαλώς καί 
ή έξοδος έκ τής άρχαίας πόλεως διά τήν έπικοι- 
νωνίαν μέ τά βόρεια τής νήσου καί τό άρχαϊκόν 
ίερόν, ίσως τό Δήλιον τής Νάξου, τό όποιον έχει 
άνασκαφή είς θέσιν « Κ α μ ι ν ά κ ι» 12. Έγεννή- 
θη λοιπόν ή έλπίς δτι είς τήν περιοχήν ταύτην έ
πρεπε νά ύπάρχη έκτεταμένον νεκροταφείον άρχαϊ- 
κών χρόνων, άντίστοιχον τού νεκροταφείου τής 
γεωμετρικής κυρίως έποχής, τό όποιον έχει δια- 
πιστωθή κατά τήν Α έξοδον έκ τής πόλεως ls. 
Κατόπιν τούτου άνελήφθη συστηματικωτέρα άνα- 
σκαφική έρευνα, ήτις ένηργήθη κατά μήνα ’Οκτώ
βριον δαπάναις τού Υπουργείου Προεδρίας ύπό 
τού έπιμελητοΰ άρχαιοτήτων κ. X. Ντούμα τή 
βοήθεια τής φοιτήτριας δ. Λ. Πολυχρονίδου, 
άλλά τά άποτελέσματα δέν άνταπεκρίθησαν πρός 
τάς άρχικάς προσδοκίας. Περί τών άποτελε- 
σμάτων καταχωρίζεται έκθεσις τού έπιμελητοΰ κ. 
Ντούμα :

Άνεσκάφησαν καί έκαθαρίσθησαν συνολι- 
κώς είκοσι τρείς ταφαί, μεταξύ τών όποιων με
γάλοι παρατηρούνται διαφοραί ώς πρός τήν κα
τασκευήν τών τάφων, τήν θέσιν τού νεκρού καί 
τά κτερίσματα. Ούτως άλλοι έκ τών τάφων έχουν 
τά τοιχώματα κατεσκευασμένα έξ άργών λίθων, 
άλλοι είναι άπλοι λάκκοι λαξευμένοι έντός τού 
σαθρού βράχου, άλλων οί νεκροί έχουν ταφή έντός 
τού χώματος άνευ ούδεμιάς άλλης φροντίδος καί 
είς άλλας περιστάσεις έχρησιμοποιήθησαν με
γάλα άγγεία (πίθοι, σωλήνες κλπ. Π ί ν. 324 β). 
Μεγάλη έπίσης έλλειψις κανονικότητος παρα- 
τηρείται καί είς τόν προσανατολισμόν καί τήν 
διάταξιν τών τάφων. Είς τήν θέσιν τών ποδών ένός 
νεκρού εύρίσκεται ή κεφαλή άλλου ή ύπεράνω

12. Βλ. X. ΚοροΟζον ΠΑΕ 1937,119 κέ. καί 1939, 119 κέ.
13. ΠΑΕ 1937, 115.
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μιας ταφής καί εις τήν έπίχωσιν υπάρχει έτέρα. 
Εις μίαν περίπτωσιν ή καλυπτήριος πλάξ ένός 
τάφου έχρησίμευσεν ώς δάπεδον έτέρας ταφής.

Τά κτερίσματα τών τάφων είναι πενιχρά καί 
περιορίζονται εις όλίγα άγγεϊα άνευ παραστάσεων 
( Π ί ν. 324 α )· μόνον εις τήν έπίχωσιν εύρέθησαν 
όλίγα όστρακα φέροντα διακόσμησιν. Έκ τών 
άλλων εύρημάτων άναφέρονται μία σιδηρά στλεγ- 
γϊς καί πλήθος τεμαχίων πήλινων ειδωλίων.

Γενικώς ή έλλειψις χώρου είς τό νεκροτα- 
φεΐον, ή αλλεπάλληλος έπίθεσις τών νεκρών καί 
ή τρόπον τινά άπόρριψις τούτων είς τούς τάφους 
(κυρίως είς τούς είς μικρόν βάθος κειμένους), 
προσέτι ή τεταραγμένη έπίχωσις μαρτυρούν ότι 
έξαιρετικόν γεγονός έπέβαλε τήν άμεσον ταφήν 
μεγάλου άριθμού νεκρών. Τό νεκροταφεϊον δέν 
άνασκάφη πλήρως καί φαίνεται ότι κατελάμβανε 
μεγαλυτέραν έκτασιν.

ΝΙΚ. ΖΛΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΝΑΞΩ

Μετά πολυετή διακοπήν έπανήρχισαν αί άνα- 
σκαφικαί έρευναι διά τήν μελέτην τού προϊστο
ρικού πολιτισμού τών Κυκλάδων, άρχής γενομέ- 
νης άπό τήν Νάξον. Ούτω κατά τό φθινόπωρον 
τού 1961 άνεσκάφησαν κυκλαδικά νεκροταφεία 
είς δύο σημεία τής νήσου-

1) είς 'Αγίους ’Αναργύρους παρά τό Σαγκρΐ 
καί

2 ) είς Λάκκουδες παρά τήν Άγιασόν.
Άμφότερα τά νεκροταφεία εύρίσκονται μακράν 

τής θαλάσσης, είς τά μεσόγεια, κείμενα έπί τής 
κλιτύος χθαμαλών λόφων

1. Άγιοι ’Ανάργυροι

Είκοσι δύο έν συνόλιρ τάφοι ήρευνήθησαν, έξ 
ών τέσσαρες εύρέθησαν προσφάτως σεσυλημένοι1 2 3 4. 
Είναι τού γνωστού κυκλαδικού τύπου 8, τραπεζιό- 
σχημοι, μέ τήν μίαν μόνον έκ τών πλευρών των 
κτιστήν διά ξηρολιθιάς. Ό νεκρός έτίθετο κατά 
κανόνα κεκλιμένος έπί τού δεξιού πλευρού, είς τήν 
συνήθη συνεσταλμένην στάσιν *, μέ τάς χείρας

1. Ούδεμία έκ τών άνωτέρω τοποθεσιών εϊχεν έρευνηθή 
ύπό τοϋ Κλωνός Στεφάνου ή άλλου τινός.

2. Οί τάφοι 1, 2, 3, 4 τοϋ Σχεδίου.
3. Π.Α.Ε. 1903, 54 καί Τσούντα, Κυκλαδικά, ΑΕ, 1898, 

141 ϋ 2. Ένταϋθα μόνον είς τάφος εύρέθη άποτελούμενος έκ 
τεσσάρων όρθίων πλακών, άνά μίαν είς έκάστην πλευράν 
πρβλ. και ΠΑΕ 1906.

4. Τσούντα, I. ά. 147 και ΠΑΕ 1903, 55, C(ongr£s)
International. <Γ) A(rch6ol.).

κεκαμμένας πρό τού προσώπου καί έχων τά νώτα 
πρός τήν άνωφέρειαν (Π ί ν. 331 α)5. Αί διαστά
σεις τών τάφων ποικίλουν. Ούτω τό μήκος των 
κυμαίνεται άπό 0,40 μ. εως 1,65, τό δέ πλάτος άπό 
0,20 ώς 0,80 μ. Ούδεμία άναλογία ύπάρχει μεταξύ 
πλάτους καί μήκους τών τάφων. Ύπεράνω τής 
καλυπτήριου πλακάς, ήτις ένίοτε ήτο τεραστίων 
διαστάσεων, έστρώνετο χώμα πάχους εως 0,30 μ. 
( Π ί ν. 331 β). Υπέρ τήν στρώσιν τού χώματος 
ήκολούθει έτέρα έκ μικρών πλακών σχιστολίθου 
(Π ί ν. 331 γ ), καλύπτουσα όλόκληρον τήν 6κ- 
τασιν τού νεκροταφείου, καθ’ όσον διεπιστώθη 
είς τά έχοντα ίκανήν έπίχωσιν σημεία. ’Ακριβώς 
δέ ύπεράνω τού χώρου τού τάφου ή θέσις έξη- 
ρεΐτο τής πλακοστρώσεως καί έκαλύπτετο ύπό 
έστρογγυλωμένων μικρών ποταμίων χαλίκων 
(Π ί ν. 331 δ, 332 α). Τούτο, φαίνεται, έπεϊχε θέ- 
σιν σήματος καί ιδιαιτέρα μέριμνα έλαμβάνετο διά 
τήν καλήν διατήρησίν του. Διά τήν συγκράτησιν 
τών έπιχώσεων ύπεράνω τών τάφων άναλημματικός 
τοίχος περιέβαλλε τό νεκροταφεϊον κατά τήν νο- 
τίαν καί ανατολικήν πλευράν του (Σχέδιον 1 
καί Π ί ν. 334 α). "Ετερος άναλημματικός τοίχος 
κατευθυνόμενος πρός ΝΔ περί τά 40 μ. άπό τών 
τάφων συναντά έξαρσιν τού βράχου, έχουσαν 
κατεύθυνσιν πρός ΒΔ. Ό τοίχος ούτος συνε- 
κράτει άνδηρον πλάτους 3-4μ. (Πίν. 332 β). 
Ούτως, ύπό τού άναλήμματος τής νοτίας πλευράς 
τού νεκροταφείου, τού άνδήρου καί τού έξάρμα- 
τος τού βράχου όρίζεται τεράστιος ύπαίθριος 
χώρος, τού όποίου τό αρχικόν δάπεδον εύρέθη 
είς βάθος 1 μ. περίπου άπό τής σημερινής έπι- 
φανείας τού έδάφους. Είς τόν χώρον τούτον 
κατήρχετό τις άπό τού άνδήρου διά δύο κλιμάκων. 
Τής μιάς αί βαθμίδες είναι κατεσκευασμέναι είς 
τό πάχος αύτοΰ τούτου τοϋ άνδήρου (Πίν. 332 γ ), 
ένφ τής έτέρας άποτελούνται άπό πλάκας έξε- 
χούσας βαθμηδόν άπό τοϋ άναλημματικοΰ τοίχου 
(Πίν. 332 δ). Κατά τήν νοτίαν γωνίαν τού 
ύπαιθρίου τούτου χώρου εύρέθη μέγας άριθμός άγ- 
γείων σχήματος πετάσου 6, μέ χείλη πεπλατυσμέ
να καί φέροντα έμπίεστον διακόσμησιν (Πίν. 
333 α, β ). 'Οσάκις δέ ό πυθμήν τών άγγείων τού-

5. Ό Τσούντας έ.ά. 149, λέγει δτι ό νεκρός έτίθετο μέ 
τήν ράχιν πρός τήν άνωφέρειαν πρός άποφυγήν κατακυλί- 
σεώς του. Τοιοϋτος όμως φόβος δέν ύφίστατο πρώτον διότι 
τό δάπεδον τοΟ τάφου έσκάπτετο έπίπεδον καί μέ έλαφράν 
μάλλον κλίσιν πρός τά έσω καί δεύτερον διότι ή πρός τήν 
κατωφέρειαν πλευρά έφράσσετο διά λίθων, οί όποιοι συχνά 
εύρέθησαν πιέζοντες τόν νεκρόν ή πατούντες έπ’ αύτοΰ. 
Μάλλον έτίθετο ούτως ό νεκρός ΐνα βλέπη τρόπον τινά 
πρός τήν θύραν τοΰ τάφου, πρός τόν κόσμον. ΠΑΕ 1903, 
55, CIA 217.

6. Παρόμοιον άγγεΐον έκτίθεται είς τήν Κυκλαδικήν αϊ- 
οθυσαν τοΰ Έθνικοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου.
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Μύκονος. Μουσεϊον: Μέγας άμφορεύς μετ’ αναγλύφων παραστάσεων (7ου π.Χ. αί.)

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Θήρα : α. Σειρά αρχαϊκών τάφων, β. Ταφικαί κατασκευαί, συνεχιζόμεναι εις βάθος, γ. Συστάς πέντε
αρχαϊκών τάφων, δ. Τεφροδόχον άγγεϊον

Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Θήρα: α. Κρηπίδωμα οικογενειακών ταφών, β-γ. Θαλαμωτός τάφος
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Θήρα : α. Τμήμα έπιτυμβίου στήλης τοϋ 5ου αί., β. Έπιτύμβιον Άλεξιβώλας
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Θήρα: α. 'Αρχαϊκόν πινάκιον, β. Κύλιξ Σιάνας

Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:23:58 EEST - 54.226.8.97



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961/2)
ΠΙΝΑΞ 329

Θήρα: α-β. Μελανόμορφος άμφορεύς, γ. Μελανόμορφος κρατήρ
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Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΑΟΣ
Θήρα: α-β. Ταινιωτή κύλιξ
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